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Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 

Ngày 04/05/2021, tại Văn phòng Công ty nhiệt điện Nghi Sơn, Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 của Công ty đã tổ chức họp với sự tham gia chỉ đạo 
của đồng chí Võ Mạnh Hà – Giám đốc Công ty. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo điểm 
qua một số diễn biến phức tạp tại các địa phương như Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà 
Nẵng, Hà Nội và nhận diện các rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ của CBCNV, hoạt 
động SXKD của Công ty. Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, ý kiến đóng 
góp của các phó giám đốc, các phòng/phân xưởng, Trưởng ban chỉ đạo tổng hợp 
kết luận cuộc họp với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nhóm các nội dung liên quan tới Nhà máy và CBCNV:
- CBCNV khi đi nghỉ dịp 30/4, 01/5 về phải thực hiện khai báo y tế và thông 

báo với đơn vị về lịch trình của mình.
- CBCNV tạm thời không di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, 

hạn chế tụ tập đông người, hạn chế đi lại, đặc biệt là đi/đến các tỉnh nguy cơ cao 
(đến khi có thông báo mới).

- CBCNV đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nhất định trong suốt quá trình 
làm việc và tiếp xúc với các nhà thầu và khách hàng; thường xuyên rà soát, ghi nhớ 
lịch sử tiếp xúc của mình, sử dụng thường xuyên các ứng dụng Bluezone, Ncovi; 
nâng cao sức khoẻ, tăng sức đề kháng của cơ thể.

- Cách ly CCR, hạn chế người không có nhiệm vụ ra vào, chuyển các cuộc 
họp sản xuất về nhà Admin.

- Lực lượng bảo vệ, văn thư, tiếp nhận nhiên liệu bắt buộc phải đeo khẩu 
trang, kính chắn nước bọt trong suốt quá trình làm việc và tiếp xúc với người ngoài 
vào làm việc.

- Phòng HC-LĐ rà soát công tác chuẩn bị các vật tư, trang bị phòng dịch, 
kiểm tra các hệ thống phòng chống dịch hiện có (buồng khử khuẩn, hệ thống khử 
khuẩn các xe...).

- Thực hiện việc khai báo lịch sử đi lại với khách, các nhà thầu và đơn vị 
cung cấp dịch vụ làm việc tại Nhà máy. Phòng HC-LĐ và Phân xưởng điện nghiên 
cứu lập form khai báo online để tạo thuận lợi cho công tác quản lý sau này.

2. Nhóm các nội dung liên quan tới Khu cư xá:



- Người thân các gia đình đang sinh sống tại Khu cư xá khi tham gia các hoạt 
động trong và ngoài khu cư xá cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, hạn 
chế tiếp xúc với người không rõ lịch sử tiếp xúc, không đi bằng phương tiện giao 
thông công cộng.

- Các gia đình hạn chế khách đến thăm, khách đến cần tuân thủ các biện pháp 
phòng chống Covid (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…) và khai báo y tế đầy đủ; 
mua sắm các vật tư, trang bị phòng dịch đầy đủ cho các thành viên gia đình. Hạn 
chế tụ tập đông người hoặc ăn uống đông người không cần thiết.

- Lực lượng bảo vệ phải đeo khẩu trang, kính chắn nước bọt khi làm việc; 
giám sát chặt chẽ việc ra vào của các thành viên đang sinh sống tại Khu cư xá và 
khách đến thăm.

- Phòng HC-LĐ thiết lập hệ thống loa và tổ chức thông tin, tuyên truyền việc 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid…

3. Nhóm các nội dung liên quan tới cập nhật, thoả thuận Phương án 
phòng chống dịch và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly nhà máy, khu cư 
xá khi cần thiết.

- Phòng HC-LĐ rà soát lại kịch bản phòng chống dịch trong tình huống có 
CBCNV hoặc người thân trong cư xá dương tính với Covid-19, rà soát công tác 
chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly; liên hệ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
địa phương vào kiểm tra thực địa, thoả thuận thông qua phương án.

- CNCNV rà soát lại việc chuẩn bị đồ dùng, vật dụng cá nhân sẵn sàng cho 
việc điều động khi áp dụng biện pháp cách ly khẩn cấp Nhà máy.

Trên đây là một số biện pháp phòng chống Covid-19 trong giai đoạn hiện 
nay, Ban chỉ đạo tổng hợp kết luận, yêu cầu các phòng/phân xưởng khẩn trương 
thông báo cho CBCNV của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Giám đốc Cty (b/c);
- Thành viên BCĐ;
- Các phòng, Phân xưởng (t/h)
- Lưu: VT, P1.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

                 PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Sỹ Nam
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